
– I wiesz, Kari, na pewno jeszcze pójdziemy do Miasteczka Galicyjskiego, bo to ulubione 

miejsce dziadka – mówię. 

– Co to takiego? – dziwi się Karolcia. – Jaka śmieszna nazwa. 

– Miasteczko wygląda, jakby było bardzo stare, chociaż jest niedawno wybudowane. A 

nazwa? Ja sama tego nie wiem, tata mi tłumaczył, że to chodzi o jakieś zabory czy coś 

takiego, ale tego nie zrozumiałam. 

– Kiedyś Polski nie było na mapie Europy. Nasz kraj był pod zaborami, będziecie się 

uczyć o tym na lekcjach historii – wtrąca mama Karolci.– Tereny, na których mieszkamy, 

nasze województwo, było pod zaborem austriackim, który nazywał się Galicja. Polacy 

mieszkali tutaj, u siebie, ale nie byli wolni, rządził nimi cesarz austriacki. 

– Mamo, to jest strasznie trudne – mówi Karolcia. 

– Oj tak, historia Polski nie należy do najłatwiejszych – przyznaje pani Monika. 

– I jest coś ciekawego w tym miasteczku? – pyta Karolcia. 

– Na środku stoi ratusz, a rynek wybrukowany jest kocimi łbami, po których bardzo się źle 

chodzi. Jest też studnia, jak w starych miastach na środku rynku. Wkoło są budynki, w 

których mieszczą się zakłady, no wiesz, takie… fryzjer, zegarmistrz, fotograf, krawiec, 

szewc. 

– Usługowe – podpowiada pani Monika. – Czyli takie, które nie zajmują się produkcją, 

tylko czekają na klientów i wykonują pracę pod zamówienia. 

– I urządzone są jak w czasach, kiedy żyły nasze praprababcie – dodaję. – Mnie się 

najbardziej podoba u fryzjera. Są takie urządzenia, jakich dawniej panie i panowie używali. 

Na przykład brzytwa do golenia albo lokówka. Wiadomo, wtedy nie było prądu, a panie 

zawsze chciały ładnie wyglądać. Fryzjer miał lokówkę i ona całkiem podobna jest do tej, 

której używa moja mama. Tylko że podgrzewało się ją na rozżarzonych węglach. Pani 

przewodniczka opowiadała, że bardzo często panie miały popalone włosy, bo jak lokówka 

była za gorąca, to paliła włosy. 

Karolka aż się złapała za kucyki. 

– To ja wolałabym nie mieć loków.  

– Ja też – przyznaję rację Karolci. I śmiejemy się wszyscy razem. – Aaa i podoba mi się 

jeszcze tam na poczcie. Urząd pocztowy też wygląda jak z dawnych czasów, są takie 

śmieszne telefony, można kupić znaczki i stare kartki. Można też nadać list, jak na normalnej 

poczcie. Jest pan, który wszystko bardzo ciekawie opowiada. Kari, zobaczysz wszystko sama. 

Jest też taki sklep, o którym dziadek mówi: „szwarc mydło i powidło”. 

Karolka zanosi się od śmiechu. 



– A co, w nim można kupić? – pyta. 

– Teraz nic, ale jest urządzony jak sto lat temu. Mydło, cukier, sól, nafta, zapałki, cukierki 

i całe mnóstwo innych potrzebnych rzeczy. – opowiadam dalej. – Ojej, zapomniałam, jest też 

takie okropne miejsce brrr. Gabinet dentystyczny. Ten gabinet jest straszny, na sam widok 

chce się uciekać. Jest taki wstrętny fotel i „borownica” na pedał. Lekarz pedałował nogą, żeby 

wiertło się obracało. Okropieństwo. W życiu nie poszłabym do takiego dentysty – chwytam 

się rękami twarzy, jakby groziła mi nagła wizyta u takiego specjalisty.  

– A wiesz, moja babcia mi opowiadała – mówi Karolcia przejęta. – Że dawniej, jak żyła 

jeszcze jej babcia, to ludzie chodzili wyrywać zęby do kowala – Karolka, opowiadając to, ma 

tak przerażoną minę, jakby za chwilę miał się pojawić kowal z kleszczami. 

Patrzymy na swoje miny i wybuchamy śmiechem.  

 


